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ווַאקסין צוליב א    19- ניו יארק סיטי באשטעטיגונג פון בארעכטיגונג פאר קָאוויד
 מעדיצינישע פראבלעם

ווַאקסין, ווי  19-יאר און עלטער מיט די פאלגנדע פראבלעמען זענען בארעכטיגט פאר די קָאוויד 16ניו יארקער פון 
 דורך זייער העלט קעיר ּפרָאוויידער (דאקטאר א.ד.ג.):   (דייעגנָאוזד) דאקומענטירט אדער דיאגנאזירט

 
 פארבינדענע קענסער)  9/11קענסער (יעצטיג אדער אין רימישען, אריינרעכענענדיג  •
 כרָאנישע נירן קראנקייט  •
(כראניק ַאבסטרָאקטיוו ּפּולמָאנערי   COPD –אבער נישט נאר   –לונגן קראנקייט, אריינרעכענענדיג  •

  9/11ז), אסטמא (מיטלמעסיג ביז שווער), ּפּולמָאנערי פייברָאוסיס, סיסטיק פייברָאוסיס און  דיזי
 פארבינדענע לונגען קראנקייטן

 גייסטיגע און אנטוויקלונג דיסַאביליטיס אריינרעכענענדיג דַאון סינדראם  •
רי ַארטערי דיזיז,  הארץ פעיליּור, קָארָאנע  – אבער נישט נאר  –הארץ פראבלעמען, אריינרעכענענדיג  •

 קַארדיָאומייַאּפעטיס אדער הייּפערטענשען (הויכע בלוט דרוק) 
אבער נישט    –אימיּונָאוקאמּפראמייזט צושטאנד (אן אפגעשוואכטע אימיּון סיסטעם) אריינרעכענענדיג  •

ך  וואס קומען פון איברים איבערפלאנצונג (ארגען טרענספלענט) אדער פון בלוט אדער ביין מארע –נאר  
, נוצן קָארטיקָאוסטערויד מעדיצין, נוצן אנדערע מעדיצינען וואס  HIVטרענספלענט, אימיּון דיפישענסיס,  

 שוואכן אפ די אימיּון סיסטעם אדער אנדערע זאכן וואס זענען גורם דערצו 
אדער העכער) אדער    kg/m2 40פון  ]BMI[ ערנסטע איבערוואגיגקייט (בַאדי מעס אינדעקס  •

 ) kg/m2 40און   kg/m2 30צווישן   ]BMI[ איבערוואגיגקייט (בַאדי מעס אינדעקס
 זיין טראגעדיג (ּפרעגנענט) •
 סיקל סעל קראנקייט אדער טַאלאסימיע •
 קער קראנקייט (דייעביטיס)וצ  2אדער    1טייּפ  •
 די בלוט וואס דארף אנקומען צום מוח)וועסקיּולער קראנקייט (וואס ווירקט אויף די אדערן און -סעריברָאו •
אלצהיימער'ס קראנקייט   –אבער נישט נאר   –ניּורָאלאדזשיק (מוח) פראבלעמען אריינרעכענענדיג   •

 ע טשאדער דעמענ
 לעבער קראנקייט  •

 
איך טו דערמיט באשטעטיגן אז איך האב איינס אדער מער פון די מעדיצינישע פראבלעמען אויסגערעכנט אויבן ווי 

דורך מיין העלט קעיר ּפרָאוויידער  דאקומענטירט געווארן אדער דיאגנאזירט (דייעגנָאוזט) געווארן  עס איז 
, איז די אינפארמאציע איבער וואס די באשטעטיגונג איז  צו מיר באוואוסט עס איזווייט  ווי(דאקטאר א.ד.ג.) און אז, 

 באזירט אמת און ריכטיג, אונטער שטראף פון די געזעץ. 
 

 _______ ______________  ___________________  ____________________ 
 דאטום  אונטערשריפט   שרייבט ארויס נאמען

 
יאר אלט אדער קען נישט באשטעטיגן פון סיי וועלכע   17אדער   16אויב דער וואס באקומט די ווַאקסין איז 

 : סיבה 
 _______________________________ ___ ___ __ ___ _ __ _ 

  (עלטערן אדער פאראנטווארטליכער) שרייבט ארויס נאמען פון גַארדיען
 __________________________  _______________________ 

 דאטום  אונטערשריפט פון גַארדיען 


